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Spar på elektriciteten ovcra l L:

Ny liste over gode pærer
En ny test aflavenergipærer, ge nn emført af"
de danske el-selskaber i samarbejde 111 (' cl
Lysteknisk Selskab, viser, at der er sto r for
skel på pærernes ege nska ber.
De bedste godkendes so m »Spa,·c pæn' r«
og findes på el-selskabern es nye »Spnn'pæreliste«.
En »Sparepære« er med andre ord <' 11 lavenergipære, når den er bedst. Pi\ »Spn n'pærelisten«, findes de lave nergipwr<'r, d(' r
har klaret en tæncl -sluk-tcst med 20.000 uf~
prøvninger og som har en lcvel id på over
8000 brændtimer. Dermed er forbru ge rn e
sikret en økonomisk gevinst, li gesom mil jøet belastes mindre. Testen er udført for elselskaberne og Lysteknisk Selskab af Delta
Lys & Optik.
Alle de pærer, der har klaret testen, må
anvende betegnelsen »Sparepære«. Disse

pn•n•r anbefa les af el-selskaberne, der på
d<• rt mode hjælper forbrugerne til et sikkert
og ri gti gt va lg.
11:11 »Spa repære« bruger kun en fj erdedel
sa 11H•gt•t t' l1 (' rgi so m en almindelig glødcpn•r·<•. l)(•s ud(•f1 hold er de mind st oUe ga nge
'IH 11111 g tid . 1kt belyder, at en »Sparepære«
hurl.i gl lj<'n(•r s ig hj em.
1)11 »Spn rt'pæ rcn« bruger mindre energi,
slrn l der bruges fæ rre kul i cl-produktionen.
lkl <'r· godl for miljøet, fordi det er med til
al n'duccrc udslippcl af kuldioxid (C02).
»Spa repærer« er således gode både for forbrugerens legnebog og for miljøet.
»Sparepærelisten« fås hos det lokale elselskab eller på biblioteket. Man kan også
find e listen på Internettet på adressen
www. sparepaere.dk
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Formanden for Brandkasserådet:

Aktiv Risiliostyring også efter år 2000
3. september underskrev NÆR-BRAND en
ny samarbejdsaftale med Topdanmark vedrørende Aktiv Risikostyring.
- Den nye aftale er i hovedtrækkene identisk med den tidligere, idet det hidtidige
forløb kun kan betegnes som en succes for
alle parter, siger formanden for Brandkasserådet, Bent Wang Hansen.
- Den ny samarbejdsaftale rummer efter
Brandkasserådets mening også de udviklingsmuligheder, der er nødvendige og ønskelige vedrørende fremtiden.

De væsentligste ændringer består i en
smidiggørelse af de administrative og regnskabsmæssige forhold.
Desuden er det af vigtighed, at aftalen nu
- fremfor at have en fast udløbsdato - er
gjort permanent »rullende«. Samtidig er der
givet adgang til - i enighed - løbende at foretage ændringer. Begge parter har desuden
adgang til at opsige aftalen med tre års varsel.
På den måde mener vi at have sikret
brandkassernes kunder muligheden for en

NÆR-BRANDs Brandkasseråd samlet med ledere fra Topdanmark m.fl. ved underskrivelse af den nye samarbejdsaftale vedrørende Aktiv Risikostyring. Foto: Claus Boesen,
Media Press

fortsat forøgelse af deres livskvalitet på
baggrund af deres egen indsats med Aktiv
Risikostyring.
Ved at anvende denne sikringsform får
kunderne færre og mindre skader og dermed større tryghed i hverdagen, ligesom deres udgifter til forsikring også bliver mindre, understreger Bent Wang Hansen.
BØRNENE AKTIVERES
Et af NÆR-BRANDS erklærede formål er
at virke for øget bevidsthed om sikkerhed i
hverdagen.
Det kan bl.a. ske ved at give en øget oplysning om den mest hensigtsmæssige adfærd for at undgå skader.
I den forbindelse er det vigtigt at allerede
børnenes opmærksomhed
så tidligt som muligt bliver henledt på, at
den enkeltes personlige adfærd er meget afgørende i kampen for at undgå uheld og
ulykker.
Derfor har NÆR-BRAND her i 1998-99
forsøgsvis indledt et samarbejde med landboforeningerne i Lemvig og i Skive og med
et antal skoler i de to nævnte områder,
fortsætter formanden for Brandkasserådet.
Samarbejdet har i første omgang udmøntet sig i en konkurrence blandt børnene om
at lave årets dyrskue-plakat til dyrskuet i
Lemvig i 1998 og i Skive i 1999.
Denne aktivitet blev en succes. Der kom
ialt 145 tegninger ind fra Lemvig-områdets
skoler. Vinder af konkurrencen blev plakaten, som ses her. Den var tegnet af Catrine
Christensen fra Ramme Skole.
Der blev også kåret vinderplakater indenfor de enkelte aldersgrupper. Disse plakater var tegnet af elever i Bøvling Friskole, Flynder Centralskole, Nr. Nissum Skole,
Fjaltring Friskole og Ramme Skole.
NÆR-BRAND stod for præmieringen,
som bestod af kontanter og dyrskue-billetter.
Gennemførelsen af denne aktivitet har
utvivlsomt fået børnene til at tænke ekstra
meget over, både hvad dyrskuer er og - for
os lige så vigtigt - hvad NÆR-BRAND står
for.
SIKKERHEDS-TJEK
Det er ikke tilfældigt, at NÆR-BRAND
interesserer sig for et nærmere samarbejde
med landboorganisationerne.
Dels er mange landmænd med i Aktiv Risikostyring via NÆR-BRAND og dels er

landboorganisationerne aktive vedrørende
skadeforebyggelse i landbruget. Organisationerne har således etableret en bedriftseftersyns-ordning, som indebærer, at den enkelte landmand kan få foretaget et et sikkerheds-tjek af sin bedrift. Dette tjek indebærer bl.a. rådgivning af en arbejdsmiljøkonsulent.
Da landbruget stadig er landets farligste
arbejdsplads, hvad angår ulykker med personskade til følge, mener vi i NÆR-BRAND
at dette er et rigtig godt initiativ, som vi
gerne vil være med til at udbrede, også til at
omfatte sikkerheds-tjek af almindelige private beboelser.
Brandkasserådet opfordrer derfor interesserede husejere og landbrugere til at
komme med ideer til sikkerheds-tjek og
være med til at fortælle andre om, hvordan
man har grebet sagen an.
Hvis man vil lægge ejendom til som »demonstrations-grundlag« eller komme med
forslag til, hvad et sådant sikkerheds-tjek
indebærer, bør man melde sig, slutter Bent
Wang Hansen.
Tilmelding skal ske til NÆR-BRANDS
forretningsfører, Hans Brunsgaard, telefon
97 53 13 33 .

Al(TIV RISll(OSTYRING fungerer :

Ca. 7 millioner i bonus
NÆR-BRANDS kunder har i det forløbne
regnskabsår været så gode til at anvende
Aktiv Risikostyring og på den måde holde
skaderne nede, at der har kunnet udbetales
næsten syv millioner kroner i bonus.
I foråret udbetaltes 6.875.232 kroner til
7307 af NÆR-BRANDS kunder.
Det svarer til tre ud af hver fire NÆRBRAND kunder har været skadefri i det
forløbne år og det må siges at være det allerbedste bevis på at konceptet Aktiv Risikostyring fungerer, siger formanden for
Brandkasserådet Bent Wang Hansen ..
Det vil sige at langt den største del af forsikringstagerne er opmærksomme på, at

det kan svare sig at gøre en indsats for at
selv at begrænse risikoen for skader.
Det kan vi i Brandkasserådet kun være
tilfredse med. Men vi håber da, at vi i de
kommende år kan komme af med endnu flere penge i bonus. Dels fordi vi får flere kunder og dels fordi endnu flere af dem formår
at begrænse risikoen, så de holder sig skadefri både et bestemt år og meget gerne år
efter år.
Aktiv Risikostyring skulle gerne blive et
begreb, der er fast forankret hos den enkelte, så han og hun, unge og ældre, tænker på
det som en helt naturlig del af deres hverdag, slutter Bent Wang Hansen.

Apropos den nye samarbejdsaftale :

Løfte om evig troskab
I Focus, virksomhedsblad for Topdanmark,
skriver signaturen -pjk om den nye samarbejdsaftale mellem NÆR-BRAND og Topdanmark:
Humøret var højt, da NÆR-BRAND og
Topdanmark for nylig blev viet i Ballerup.
Men begge parter ved også præcis, hvad de
går ind til, for de har allerede levet sammen
i mange år.
Først på forsøgsbasis, senere på tidsbestemte kontrakter og nu for altid. I hvert
fald i principet. For som med så mange andre giftermål er det muligt at lade sig skille.
Der er dog ingen tegn på knirken i det
fornuftsbetonede forhold, som grundlæggende bygger på samarbejde og arbejdsdeling: De seks brandkasser under navnet
NÆR-BRAND etablerer netværk og rådgiver de fælles kunder om skadeforebyggelse,
mens Topdanmark sælger og administrerer
forsikringerne, som sælges under betegnelsen »Aktiv Risikostyring«.
»Aktiv Risikostyring« er et noget-for-noget produkt, som i sidste ende både gavner

kunder, NÆR-BRAND og Topdanmark.
Kunderne, som består af private- og landbrugskunder fra Midtjylland og LollandFalster, får billige forsikringer, fordi de er
særdeles trofste og aktivt skadeforebyggende i kraft af den nære kontakt med brandkasserne. Det har betydet en jævn tilgang i
antallet af kunder, som både Topdanmark
og NÆR-BRAND har haft glæde af.

SEJE JYDER SKABTE SUCCES
Den årlige præmieindtægt er langt højere, end man i første omgang turde håbe på,
da man lancerede »Aktiv Risikostyring«.
Faktisk troede Topdanmark så lidt på samarbejdet i 1991, at selskabet ønskede at afbryde enhver kontakt med brandkasserne.
Men stærke jyske kræfter med Topdanmarks nu pensionerede regionschef Viggo
Christensen og NÆR-BRANDs forretningsfører, Hans Brunsgaard i spidsen, kæmpede
vedholdende for ideen og til sidst lykkedes
det at overtale ledelsen i Ballerup til at lade
det over 25 år gamle samarbejde fortsætte
under de nye rammer.

Elektriciteten - nyttig tj ener, farlig fjende:

Er der tjek~ på de
skjulte kræfter?
De fleste af os danskere bor pænt. Hvis man
blot ikke lige kigger efter bag panelerne.
Især i ældre ejendomme kan væggene tit
gemme et mylder af gamle ledninger og
slidte installationer.
I de fleste tilfælde kan det være til daglig
irritation, når radioen eller fjernsynet knitrer eller når sikringerne går. Og i værste
fald kan de gamle installationer forårsage
brand.
Det er desværre ikke tilfældig at en gennemsnitlig bolig i Danmark i løbet af sin levetid får skiftet tapet 17 gange, men kun elinstallationer en gang.
Prøv selv at tjekke om boligens el-installationer er sikre. Når de begynder at »spille
med musklerne« er det som regel for sent.
Gå en tur gennem boligen med nedens-

tående tjek-liste i hånden og sæt en ring
omkring svarene på spørgsmålene.
Læg så sammen og se til sidst, om du har
tjek på de skjulte kræfter.

EL-TAVLEN
I el-tavlen sidder sikringerne. Som regel
ved siden af el-måleren. Her fra løber installationerne hver til sit. Tavlens sikringer
reagerer, hvis en af hjemmets ledninger
overbelastes.
Er der mere end en sikring?
JA: plus 1 point, NEJ: minus 2 points.
Er sikringerne meget varme?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.
Springer sikringerne ofte?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.

HPFI-AFBRYDEREN
En HFI- eller HPFI-afbryder sidder også
ved siden af el-måleren. Den sætter en stopper for strømtilførselen, hvis der sker et eller andet og forebygger på den måde brand
og farlige el-stød.

Kan el-apparaternes stik rokkes, når de er
stukket i en stikkontakt?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.
Er stikkontakten eller stikkene varme eller
misfarvede?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.

Er det samlede resultat et minus-tal:
El-installationerne i hjemmet er utidssvarende. Kontakt en autoriseret el-installatør, særligt, hvis der blev sat ring omkring
nogle af »minus 2 points«-svarene.
Fra nul til og med plus 9 points:

Er der en HFI- eller HPFI-afbryder?
JA: plus 1 point, NEJ: minus 2 points.
Slår den fra, når man trykker på prøveknappen?
JA: plus 1 point, NEJ: minus 2 points.
Slår den nogle gange fra, uden man ved,
hvad der er galt?
JA: minus 2 points, NEJ: plus 1 point.

LEDNINGER
Isoleringen på en ledning bliver med tiden mør. Det er svært at holde strømmen
»inde«, hvis ledningerne slides udefra. Også
ledninger skjult under f.eks. gulvtæpper
o.lign. kan forvolde skade, hvis de er samlet
med muffer eller med tape.

Der er en del sjuskefejl i el-installationen. Nogle af dem kan være alvorlige fejl,
som det vil være klogt at få rettet.
10-16 points:
Ikke dårligt, der er kun få fejl i installationen.
17 points:
Hjemmets el-installationer ser ud til at
være i god stand.

STIKKONTAKTER
Er der for få stikkontakter i et rum, er det
fristende at bruge løse flerstiks-dåser. Dette
kan dog overbelaste kontakten og de mange
løse ledninger kan være farlige.

Er der mere end en stikkontakt pr. rum?
JA: plus 1 point, NEJ: minus 1 point.
Er der mere end flere apparater sluttet til
samme stikkontakt?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.

Penge at spare
Elektriske apparater, der står »stand
by«, forbruger enorme mængder energi, set i de store sammenhænge.
Apparaterne er altså ikke tændt,
men heller ikke slukket på kontakten,
så de overhovedet ikke bruger strøm.
De er kun »slukket« med fjernbetjeningen og står derfor »stand by«. Det koster strøm, men det tænker de færreste
forbrugere over.
Derfor er der direkte penge at spare på
el-regningen, hvis man husker at slukke
for apparatet på kontakten, så det f.eks.
ikke bruger strøm om natten, eller i dagtimerne, hvis det ikke benyttes.
Ud over fjernsyn og videoapparater
har f.eks. dekodere, satellit-tv-omskiftere, følere til udendørsbelysning, opladere til mobiltelefoner og stereoanlæg
med fjernbetjening en »stand by«-funktion, der forbruger el, selvom apparatet
ikke bliver brugt.

Ligger der ledninger på steder, hvor de slides eller klemmes?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.
Er der hul eller slid på ledningen?
JA: minus 2 point, NEJ: plus 1 point.
Er der »fuglereder« eller sammenrullede
ledninger?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.
Er der køkkenmaskiner eller andre elektriske »kraftkarle« for enden af tynde ledninger?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.
LAMPER:
Lamper og andre elektriske apparater giver ofte tegn, som tyder på, at der enten er
noget i vejen med dem selv, eller med elektriciteten andre steder i hjemmet.
Er der lamper, som blinker, eller andre elapparater som ter sig underligt?
JA: minus 1 point, NEJ: plus 1 point.
Overstiger pærens watt-tal det maksimum,
der står på lampens fatning?
JA: minus 1 point, NEJ. plus 1 point.
Har lampen et rigtigt ophæng, så den ikke
kun hænger i ledningen?
JA: plus 1 point, NEJ: minus 1 point.
RESULTATET
Læg nu alle pointene sammen (husk at
trække minus-points fra).

Udgivet af NÆR-BRAND,
Hyrdevang 2, Hem, 7800 Skive.
Telf.: 97 53 13 33.
e-mail: hb@naer-brand.dk.
Ansvarhavende: Hans Brunsgaard og
Søren Bøgebjerg.
Tryk: Thorvig Tryk, Skive.
Oplag: 12.000.
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HUSK DE USYNLIGE
Dette tjek har taget sig af hjemmets synlige el-installationer og med et godt resultat
kan beboeren føle sig nogenlunde tryg.
Men så er der de skjulte installationer dem, som beboeren af gode grunde ikke kan
se eller vide noget om.
Specielt hvis man bor i et gammelt hus og
hvis man vil være helt sikker på, at alt er i
orden, så lad en autoriseret el-installatør
tjekke det, der gemmer sig inde i væggene,
under gulvet og i loftet.
Som fagmand kan kan han måle sig frem
til eventuelle fejl og bringe de ting i stand,
som beboeren/ejeren ikke selv kan eller må
reparere.

Vind en energi-måler
NÆR-BRAND giver alle, der har været
gennem ovenstående sikkerheds-tjek chancen for at vinde en energi-måler, der kan afsløre energi-fråds i hjemmet.
Og skulle man ikke være så heldig at vinde, har NÆR-BRAND købt nogle energimålere, der kan lånes ved henvendelse til
NÆR-BRAND på telf 97 53 13 33, fortæller
forretningsfører Hans Brunsgaard.
Hvor meget elektricitet bruger strygejernet feks. i timen? Skal den gamle fryser
skiftes ud, fordi den bruger for meget
strøm?
Energi-måleren giver lynhurtigt svaret
på et lille display.

KUPON

j

Undertegnede har gennemgået mine el-installationer og ønsker at være med i lodtrækningen om 50 stk. energi-målere.

Sendes i lukket kuvert inden 1. marts 1999
til NÆR-BRAND, Hyrdevang 2, Hem, 7800

Skive, mærket »El-tjek«.

Man kan vælge mellem at måle forbruget
her og nu - hvilket er relevant for strygejernet eller cl-kedelen - eller man lade det apparat, der skal testes, være tilsluttet et
døgn og på den måde få gennemsnitsforbruget. Det er f. eks. interessant for køleskab eller dybfryser, der kun bruger strøm, når
kompressoren kører.
Den smarte energi-måler, der ses her, kan
måle fra O til 4416 watt, fra Otil 10 ampere.
Forbruget kan enten vises i kWh eller i kroner.
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Ny gratis folder på gaden:

Gode råd om el til
»gør-det-selv «-foll{
Elektriciteten er blevet en så stor del af vores hverdag, at vi ikke tænker over alle de
gange i løbet af dagen, hvor vi bruger det.
Først når lampen ikke lyser, eller stikket på
den nye computer ikke passer til den stikkontakt, den skal sluttes til, bliver vi opmærksomme på el.
Nu er der hjælp at hente for »gør-detselv«-danskerne, når det drejer sig om en så
væsentlig, men vanskelig ting som elektriske installationer i hjemmet.
En ny folder fra Elektricitetsrådet viser
trin for trin, hvordan man ordner de mest
almindelige ting ved el-installationen derhjemme. Folderen er udarbejdet i samarbejde med Danske Elværkers Forening.

»TIKKENDE BOMBER«
- Vi er blevet et »gør-det-selv«-folk, også i
forbindelse med elektriske installationer,
siger Erling Machholdt, der er chefkonsulent i Elektricitetsrådet.
Meget el-arbejde er lovligt selv at udføre,
hvis man vel at mærke ved, hvordan det
skal gøres. Men der er også meget el-arbejde, der er både farligt og ulovligt at lave
selv. Derfor er det nødvendigt at have en
autoriseret el-installatør i »baghånden«.
- Et »leddeløst« stik er for eksempel meget let selv at reparere, men får man det ikke gjort, er det en »tikkende bombe«, som i
værste fald kan antænde en brand i hjemmet, siger Erling Machholdt.

Han understreger, at Elektricitetsrådet
ikke ønsker at skræmme »gør-det-selv«-folket fra at lave simple el-arbejder derhjemme.
Tværtimod ønsker vi at »klæde dem på«
til selv at udføre arbejdet forsvarligt. Det er
også baggrunden for at Elektricitetsrådet
har sendt folderen »Gør-det-selv el« på gaden, slutter chefkonsulenten.
LET AT GÅTIL
Folderen, der er let at gå til med mange
illustrative tegninger, viser trin for trin,
hvordan man selv kan ordne de mest almindelige ting ved installationen derhjemme og
hvordan man vedligeholder gamle el-installationer.
Desuden giver folderen svar på, hvilke elarbejder, det er lovligt selv at udføre, og
hvilke, der skal udføres af en autoriseret elinstallatør. Vejledningen er det op i »gørdet-selv el« for uøvede, for let øvede og for
øvede.
Er man i tvivl om, man kan klare de opgaver, der fortælles om, bør man kontakte
en autoriseret el-installatør. Det er farligt
at tage chancer med el.
DET MÅ MAN SELV
Man må selv skifte almindelige 230 volt
afbrydere og stikkontakter uden jordforbindelse, men kun hvis der allerede er en afbryder eller en stikkontakt på samme sted.
Man må selv sætte lamper op og tage
lamper ned, som forbindes til f.eks. lofts- eller til væg-dåser.

Man må selv sætte de moderne halogenlampesæt op, når de sælges som en lampe,
d.v.s. når alle delene leveres samlet med en
monteringsvejledning.
Man må selv lave forlængerledninger, udskifte stikpropper og lave andre reperationer på el-apparaterne. Her er der nemlig ikke tale om raste installationer.
DET MÅ MAN IKKE
Alt arbejde med den faste installation
skal udføres af en autoriseret el-installatør.
Den fa ste installation er det, man ikke
må tage med sig, når man flytter, f.eks. eltavler, dåser i loftet og ledninger i væggen.
Derfor skal en autoriseret el-installatør
instal lerc nye stikkontakter og lampeudtag, afbryd ere m.m, hvis de sættes op på
steder, hvor der ikke har siddet nogen før.
DET FÅR MAN AT VIDE
Folderen giver en generel orientering om
lednin gHLyper, om fastgørelse af ledninger,
om stikpropper og om forlængerled. Desuden er der oplysninger om afbrydere og
stikkonL11kter med og uden joidforbindelse
samt om jordlederen.
Indenfor begynder-»gør-det-selv« området
er om La IL montering af stikprop, forlængerlednin g og fatninger, samt montering af
gennem gu ngsafbryder.
For de lcL øvede »gør-det-selv« folk omtales montering af fatning og ophængning af
lamper.
Og for de øvede er der oplysning om halogenspots på wirer eller på skinner, om halogenspots Lil indbygning og om udskiftning
af afbryd ere og stikkontakter.
FOLDEREN ER GRATIS
Folderen »Gør-det-selv el«.fåes gratis hos
el-selskaberne, i byggemarkeder og i udvalgte dagligvarebutikker eller den kan bestilles hos Elektricitetsrådet, Gothersgade
160, 1123 Kbh. K.
Elektricitetsrådet har det overordnede
ansvar for el-sikkerheden i Danmark, fra
produktionsanlæggene på kraftværkerne
ud til den enkelte forbrugers el-apparater i
hjemmet.
Elektricitetsrådets udgiver Stærkstrømsbekendtgørelsen, fører tilsyn med el-installationer, el-forsyningsanlæg samt elektrisk
materiel og giver befolkningen, el-faget og
andre myndigheder råd om sikker omgang
med elektriciteten.

Lynskader på hjemmets
elektronik kan koste dyrt
I følge Dansk Meteorologisk Institut forekommer der ca. 100.000 lyn i Danmark
hvert år. I tusindvis af computere, telefax,
modem m.m. lider hvert år »lyn-døden«, fordi de er utilstrækkeligt beskyttet.
Det koster private og virksomheder, der
på en eller anden måde er afhængig af moderne data-elektronik, millioner af kroner i
ødelagt udstyr og tabt fortjeneste - foruden
selvfølgelig besværet.
Lynsæsonen 1997 var særlig slem. Den
varme sommer, som strakte sig helt hen i
august, gav mange og kraftige tordenvejr.
Blandt andet var Tele Danmark så hårdt
ramt aflynskader på telefon-installationerne, at det tog det mest af året overhovedet
at få indhentet arbej ds-puklen med udbedring af skader efter sommerens lynnedslag i
ledninger og i centraler. Over det meste af
landet oplevede kunderne udfald. Især i
Nordsjælland var eftervirkningerne slemme.
Telefonerne er en af indfaldsvejene til
ødelagt computerudstyr i hjemmene. Den
voldsomme overspænding, der brænder dele af indmaden i de elektroniske apparater
af, kan nemlig komme ind både via el-kablet til pc'en, el-kablet til skærm eller printen og via telefonledningen til modem'et.
Og sådanne skader kan blive dyre, hvis
man ikke sikrer sig på den ene eller den anden måde. Det er nemlig både svært og dyrt
at reparere en hjemmecomputer.
De synligt nedsmeltede print-kort er lette
nok at finde, men skaderne kan være usynlige og spredt på flere komponenter, ligesom
fej l kan forekomme periodisk.
ERSTATNINGSREGLERNE
Hovedreglerne for erstatning af el-apparater ved lynnedslag er følgende:
Ved direkte lynnedslag i huset (altså hvor
der er tydelige spor, stikkontakterne er
blæst ud af væggen og antennen er brændt
aD dækker en indboforsikring skaderne
som brandskader.
Ved indirekte lynnedslag (altså hvor lynet blot ramte et sted i nabolaget og sendte

stærke induktions-strømme rundt i el-nettet, tv-kablet og telefonledningen) dækkes
skader kun som en kortslutningsskade,
hvilket betyder, at der sker en nedskrivning
af værdierne af det beskadigede, afhængig
af genstandens alder.
NÆR-BRAND BESKYTTELSE
Moderne el-installationer er normalt bedre beskyttet mod kraftige overspændinger
end de ældre.
Men vil man sikre sig yderligere, kan det
være umagen værd at overveje en ekstra
beskyttelse aflavstrømsapparaterne.
- Et af NÆR-BRANDs hovedformål er jo
at styre risikoen aktivt, d.v.s. medvirke til
udbredelse af så mange og så gode skadeforebyggende foranstaltninger som muligt for
forsikringskunderne.
Derfor har vi sammen med vores samarbejdspartner på elektronik-siden, Gravesens Elektronik, lanceret en lyn- og transientbeskyttelse i form af en såkaldt Combi
Guard til overspændings-beskyttelse af
lavstrømsapparater.
Prisen er kr. 595,00 +moms (= kr. 743,75)
pr. stk. for de første 20 bestilte CombiGuard, ellers kr. 1995,00 + moms.
LANDBRUGS-RAPPORT
Derudover har vi et særligt tilbud til
landbrugerne om at få gennemgået ejendommens el- og telefon-installationer, hvis
ejeren er i tvivl om hvorvidt han er sikret
mod driftstab og ødelagt udstyr på grund af
elektrisk overspænding, fortæller NÆRBRANDs forretningsfører Hans Brunsgaard"
- Gennemgangen af ejendommens installationer udføres af en af vore samarbejdspartnere blandt el-installatørerne med stor
viden om netop landbrugsinstallationer, siger Per Gravesen fra Gravesens Elektronik.
Efter gennemgangen får ejeren en kortfattet rapport med oversigt over den nuværende beskyttelse og anbefaling af, hvor
der eventuelt bør installeres ekstra beskyttelse.

Rapporten vil dels give et klart overblik
over, hvilke ting, der mangler beskyttelse og
hvordan de kan sikres, dels give et overslag
over, hvad det vil koste at installere de anbefalede lynbeskyttelser. Lynbeskyttelser
er små elektroniske apparater på størrelse
med en pakke cigaretter, der f.eks. kan placeres i ejendommens el-tavle.
Rapporten kan endvidere også være et
nyttigt dokument for ejeren i forbindelse
med fremtidig installation og udvidelse af
elektronisk udstyr som f.eks. pc, telefax,
alarmanlæg, foder- og ventilationsudstyr,
slutter Per Gravesen.

For de , der bestiller et lyn-eftersyn inden 1. maj 1999, betaler NÆR-BRAND
halvdelen af rapportprisen (som er 2000 kr
plus moms, dog kun 1200 kr plus moms,
hvis der ikke findes svagstrøm - udover styring af oliefyret, - i avlsbygningerne).
Derudover tilbyder Gravesen Elektronik
ApS 15 procent, rabat, hvis man ønsker at
købe de anbC'fa]c,dc' lynbeskyttelser hos firmaet.
InteresHen•dt• k1111 kontakte Gravesen
Elektronik J\pS, c:rønnin gvej 14, Grønning,
7870 Rosk•v, pa lt-lPillll !J7 fi8 43 10 eller fax
97 58 43 22 .
BRANDSALVE:
Gelen fordeles generøst
over det berørte område
Et tykt lag af gel har den
bedste virkning.

>>Når

ADVARSEL:
Gelen er kun til udvortes
brug. Søg lægehjælp ved
vedvarende smerter.

sliaden er sliet
- hjælper
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VÆRS'GO', HER ER ENDNU ET N/EH-HRAND
FORSLAG TIL »AKTIV RISIKOSTYRING«
»BURNFREE« er en amerikansk fremstillet salve til lindring af smerter ved mindre
brandsår eller andre små sår. »BURNFREE« er den eneste lidocain-fri salve, som
er anbefalet såvel til brandsår som til
solskoldninger, hudafskrabninger, snitstår
og andre små sår for at beskytte det skadede område mod infektioner. Salven fordeles
i et tykt lag over såret og begynder strak
sin kølende og smertelindrende virkning.
Modsat andre første hjælps-salver indeholder »BURNFREE« hverken lidocain eller benzocain, som ellers kan forårsage allergiske reaktioner, fortæller producenten,

Nortrade Medical Ine., Sandy, Utah, 84070,
USA.
Ønsker man at erstatte denne »BURNFREE«-hilsen fra NÆR-BRAND med en eller flere nye, kan »BURNFREE« for tiden i
Danmark kun købes hos Kastrup Apotek,
Skottegården 2, 2770 Kastrup, telf. 32 50 36
33.
Foruden NÆR-BRAND har SAS også
indført »BURNFREE« fra USA. Luftfartsselskabet lader apoteket i Kastrup stå for
distributionen.

